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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din 5, 6 şi 7 septembrie  2006 
 

Şedinţa comisiei din 5 septembrie  a.c. 
La şedinţă au participat toţi membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,  Mihail Sireţeanu – 
secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula,                     
Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora – 
preşedintele comisiei. 

 
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 

1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  28 august – 1 septembrie a.c. 
2. Analiza materialelor sosite la memoriul privind cazul sesizat de către Arhiepiscopia 

Romano Catolică, referitor la construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. 
3. Analiza materialelor cuprinse în sesizarea înaintată Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor de domnul deputat  Mihai Mălaimare. 
4. Analiza materialelor sosite la memoriul adresat comisiei noastre de către Staţiunea de 

Cercetare, Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad. 
5.  Analiza Proiectului Raportului de activitate a comisiei pe Semestrul I 2006. 
6.  Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada  11 – 15 septembrie a.c. 
7.   Diverse. 
8.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
 

Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului 
analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie în perioada 28 august –                       
1 septembrie a.c., plenul consultând situaţia celor 35 cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor. Membrii comisiei au fost de acord – în unanimitate - cu soluţiile propuse de 
compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare. 

 
La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 

membrilor comisiei, analiza materialelor sosite la memoriul privind cazul sesizat de către 
Arhiepiscopia Romano Catolică, referitor la construcţia din imediata vecinătate a Catedralei           
Sf. Iosif.  În scrisoare deschisă a Monseniorului Ioan Robu – Arhiepiscop Mitropolit de 
Bucureşti, se face referire la faptul că : 
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• instituţia prezidenţială a fost sesizată de nenumărate ori, în care s-au arătat 
ilegalităţile comise în ceea ce priveşte avizarea şi autorizarea construcţiei.  

• s-a solicitat ca -  în calitatea sa de garant al constituţiei şi al funcţionării 
instituţiilor statului – să ceară instituţiilor implicate să respecte legea în raport cu oprirea 
lucrărilor în şantier şi anularea autorizaţiei. De asemenea, toate solicitările de primire în audienţă, 
au rămas fără răspuns.  

•      toate solicitările către instanţă, de oprire a lucrărilor de construire, au fost 
respinse, iar procesul de judecare pe fond a cauzei (anume, legalitatea autorizaţiei), este amânat 
în mod sistematic, procesul fiind strămutat de la Bucureşti la Constanţa. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora a subliniat că, neavând competenţa de a judeca 
instituţia Preşedenţială, comisia noastră poate să înainteze respectivei instituţii o adresă prin care 
să se aducă la cunoştinţă doar faptul că şi la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor a Camerei 
Deputaţilor există înregistrată o asemenea sesizare din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 
precum şi demersurile întreprinse până în prezent.  

În legătură cu strămutarea procesului aflat pe rol, domnul preşedinte                      
Tudor Mohora a apreciat ca oportună solicitarea unor lămuriri din partea Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Au mai luat cuvântul, domnii deputaţi Ioan Dumitru Puchianu, Horea Dorin 
Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei şi Mircea Costache. 

În urma discuţiilor, pe această temă, s-au reţinut6 următoarele : 
• instituţia Preşedenţială nu poate fi responsabilizată, în ceea ce priveşte 

acest caz. Mai mult, cei care sunt responsabili pentru situaţia creată (demararea construcţiei în 
imediata vecinătate a Catedralei „Sf. Iosif”), sunt cei care au eliberat autorizaţia de construire în 
mod ilegal şi ca atare, se poate proceda – în continuare - la audierea acestor reprezentanţi. 

• intervenţia cât mai urgentă pentru clarificarea şi soluţionarea acestui                       
caz deosebit, mai ales pentru faptul că – şi în prezent – se desfăşoară lucrări pentru definitivarea 
acestei construcţii, iar aceasta odată definitivată, nu se mai poate face nimic. 

• purtarea corespondenţei doar cu instituţiile care se fac responsabile de 
crearea acestei situaţii şi nu cu celelalte instituţii care îşi pot da doar cu părerea. 

• că ar trebui să se discearnă care sunt instituţiile abilitate cu soluţionarea 
cazului respectiv, iar comisia noastră se poate implica numai prin impulsionarea acestor instituţii 
pentru declanşarea cercetărilor.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora a adus la cunoştinţa plenului că în luna iulie 
a.c., la comisie, a fost primită o adresă din partea domnului senator Vasile Ioan Dănuţ 
Ungureanu – Preşedintele Comisiei de anchetă a Senatului privind investigarea condiţiilor de 
legalitate şi de oportunitate vizând construirea imobilului „Chatedral Platza”, adresă prin care se 
solicita punerea la dispoziţie a tuturor documentelor existente în dosarul format la comisia 
noastră, precum şi materialele considerate relevante în această cauză. Urmare acestei adrese, s-a 
trimis un răspuns domnului senator Vasile Ioan Dănuţ Ungureanu, prin care i s-a adus la 
cunoştinţă că şi la comisia noastră se află înregistrat un memoriu al Arhiepiscopiei Romano-
Catolice, că de de la momentul sesizării şi până în prezent, s-a procedat la solicitarea unor 
informaţii şi la audierea reprezentanţilor unor instituţii implicate direct şi că solicitarea adresată 
comisiei noastre, de a pune la dispoziţie toate documentele aflate la dosar, va fi supusă dezbaterii 
plenului la proxima şedinţă care va avea loc. 
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Faţă de această situaţie, domnul preşedinte Tudor Mohora şi-a exprimat acordul  
privind înaintarea respectivelor documente Comisiei de anchetă a Senatului, precizând că nu sunt 
motive de opunere în a da curs acestei chestiuni.  Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în 
unanumitate. 

Procedând la discutarea celui de-al treilea punct al ordinei de zi, domnul 
preşedinte Tudor Mohora a adus la cunoştinţa plenului faptul că, prin Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor, a fost înaintat comisiei memoriul domnului deputat Mihai Mălaimare, 
memoriu în care acesta  sesizează unele abuzuri şi comportamentul irevenţios manifestat 
împotriva sa de către subcomisarul Dima Petrică din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti – Secţia 10 Poliţie.  Domnul preşedinte Tudor Mohora a propus 
solicitarea unor lămuriri organelor competente, pentru clarificarea acestei situaţii, precum şi 
transmiterea modului de analiză şi soluţionare, atât petiţionarului, cât şi comisiei noastre. Supusă 
la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei plenului răspunsul primit din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, cu privire la memoriul adresat comisiei de către Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Arad, cu precizarea că – aşa după cum se poate observa din 
conţinutul răspunsului – nu poate fi vorba de un răspuns la obiect, ci dimpotrivă acesta poate fi 
catalogat „pe lângă subiect”. 

Faţă de această situaţie, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus înaintarea  
unor noi adrese atât Administraţiei Domeniului Statului, cât şi Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru invitarea la comisie a reprezentanţilor instituţiilor 
implicate. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 

Referindu-se la punctul cinci al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 
adresează tuturor membrilor comisiei, rugămintea de a parcurge cu atenţie conţinutul Proiectului 
de Raport de activitate al comisiei pe Semestrul I 2006, urmând ca până săptămâna viitoare, să 
fie depuse la secretariatul comisiei eventualele obiecţii sau propuneri de modificare ale acestuia. 

Asupra asigurării audienţelor în perioada 11 – 15 septembrie a.c., membrii 
comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi 12 septembie - domnul deputat Mihail Sireţeanu   
• miercuri 13 septembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
•   joi 14 septembrie - domnul deputat Nicolae Bădălău.  

urmând ca în zilele de 11 şi 15 septembrie a.c. audienţele să fie asigurate prin 
cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 
a declarat şedinţa închisă. 

În zilele de 6 şi 7 septembrie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 
subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriile 
repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte plenului 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Tudor  Mohora 
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